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التقوى

كلمة �لتقو�

�إلسالمي  �لعر�  �لشا��  يزخر 
مغرية  uعالنية  بعر"�  سنة  كل 
"�ملشر"با|  �لغذ�ئية  �لسلع  عن  
"�ملسلسال|  �لفو��ير  عن  
ما  "�ملأكوال|. 
�لو  حيث  حر�،  "ال  فحد�  �لرمضانية 

جن�   �
 يظن  
حيانا. "قد  بثها  �لشو��� عند 
نعيش   
ننا  �لفضيل  �لشهر  خال�  �لبال�  يز"� 
مهرجانا لألكل "�لشرb "مشاهد� "�للْغويا|". 
�لرياضيا|  بلغة  فإنه  
حد  على  ¨فى  ال  "كما 
يكوV �لغر� من �لصيا] تقليل "جبة من طعامنا 
�ستهال�   ªنر 
ننا  �لعجب  "لكن  يو]،  كل   «
�لطعا] يتضاعف 
ضعافا خال� هذ� �لشهر. "ال 
 « uال   ªخر
" �"لة  بني  �لسلو�  هذ�  ¨تلف 

نو�� �ألطبا� "�حللويا| �ل® متتد مو�ئدها منذ 
V��c �ملغرb ح± مطلع �لفجر. "هكذ� فقد حتو� 
شهر �لصيا] "�لقيا] ru مهرجاV إلهد�� �ملليا��| 
على �ملأكوال| "�ملسلسال|. "كأV صيامنا لن 
ُيقبل uال ֲדذ´ �ملظاهر �لبعيد� كل �لبعد عن �"³ 
�لصو] "مغز�´. "¶ يتوقف �ألمر ru هذ� �حلد بل 
موضة جديد�  فرضت   �Jألخ� �لسنو�|  خال� 
"هي  �الستهالكية..  �ملظاهر  هذ´  على  نفسها 
�%و�تف  �لتهنئة من  موضة u�سا� مئا| �سائل 
  « مبا�يا|  نشأ|  �خلضم  هذ�   «" �ملحمولة. 
كتابة �لرسائل �ملسجوعة 
" ��| �لرسو]، "هي 
من ناحية جتا�� ��¹ة لشركا| �%و�تف �لنقالة، 

"من ناحية 
خرª هي هد� "تبذير لألمو�� �ل® 
من �حلر� 
V ُتصر« على �ملحتاجني. 


غر��  
هم  من   Vفإ 
حد  على  ¨فى  ال  فكما 
من  مزيد�  �ملر¼  يكتسب   V
 هو  "�لقيا]  �لصيا] 
�حلسنا| للتقرru b �هللا عز "جل "يت�� للسائل 
ما  "لكن  "غذ�¼.  
مو��  من  يوفر´  مبا  "�ملحر"] 
�لفضيل  �لشهر   V
 هو  �لو�قع   ��
 على  ¿د� 
 Àبالتا" �ملا�ية  للقد��|  تبذير  شهر   ru حتو� 

حد� نزيفا » جسد �ألمة �ملتر�مية �ألطر« �ل® 
تستو�� خالله 
طنانا uضافية من �ملنتجا| �لغذ�ئية 

لتغطية �حلاجيا|. 
�ينية   Áطقو من   ªملغز� ضا�  قد  
نه  يبد" 
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منها » �حا] موضا|  �لغاية  عظيمة "تبخر| 
�الستهال� "�لتقليد �ألعمى. "ها Ãن نرفع من 
�لنابع من غJتنا على  �لند�¼  "�لتقوª" هذ�  من� 

مصاÆ �ألمة: حّتا] هذ� �لضيا�؟ 
فيه  �ملبالغ  �الستهال�  
مة   V
  Vثنا� ¨تلف  فال   
 Vمضا� V
"�%ز� هي 
مة مهز"مة.  "ال شك 
هو �ملنقذ » هذ� �خلضم، حيث ير� 
بنا¼ �ألمة 
 ،Vللسا� عفة  على  "يد�ֲדم  "�لقناعة  �جلّد  على 
�ألحقا�   V���
 من  "تطهJها   ،bلقلو� "نقا¼ 

"�لبغضا¼، "�حلسد "�لغّل "�لشحنا¼.
"ال شك 
V كل منا ¿تا� ru فتر�| من �لصفا¼ 
"uصال³   Vإلميا� معا¶  لتجديد  "�لنقا¼  "�لر�حة 

ما فسد، "Vu شهر �مضاV �ملبا�� يشكل فتر� 
 ªطة لتعبئة �لُقوH نهu .³حية "فرصة لإلصال"�
مسلم.  كل  uليها  ¿تا�  �ل®  "�ُخلُلقية  �لر"حية 
لتجديد �إلمياV، "ִדذيب �ألخال�،  uنه مد�سة 
"ضبط   ،Áلنفو� "uصال³  �أل�"�³،  "شحذ 

�لغر�ئز، "كبح �لشهو�|. 
uنه حر� بكل فر� مسلم 
Î Vعل من هذ� �لشهر 
�لفضيل نقطة حتوُّ�، من حيا� هجر� �هللا "تعاليمه 
 Vيكو V
ru حيا� �الستغفا� "�لتوبة �لنصو³. "
"�ألفكا�  �ملناهج   « تغّير  مرحلة  �لشهر  هذ� 
"�آل��¼، لتكوV مو�فقًة للمنهج �حلق لكتاb �هللا 

�بيا|  Vu" .� عز "جل "سنة نبيه �ملصطفى
 bجلماعة �إلسالمية �أل(دية لتزخر برحيق �لكتا�
"�لسنة،  فهلُّمو� يا مشعر �ملسلمني "�Ôلو� منها ما 
يشفي غليلكم "يطمئن قلوبكم، كي تكونو� ممن 
"�لصيا] من ظاهـر�  �لقيـا]  ¿ر�"V شـهر 

.Vملهرجـا�

V ُيعيد علينا شهر �مضاV �ملبا��  rنسأ� �هللا تعا
"Ãن » 
حسن حا�، "
V ُيعيد علينا �لعيد "Ãن 
�ملقبولني عند´  برفقة �لصديقني، "
Î Vعلنا من 
"��ية �إلسال] �حلق ترفر« » �يع 
Ãا¼ �لعا¶، 
 rّيد´ �هللا تعا
» ظّل خالفة موالنا مسر"� 
(د، 
بنصر´ �لعزيز، cمني يا �bّ �لعاملني. "cخر �عو�نا 

V �حلمد هللا �b �لعاملني "�لصال� "�لسال] على 

سيدنا Hمد "على cله "صحبه 
�عني.

وإن أدبيـات اجلماعـة اإلسـالمية 
األ"ديـة لتزخر برحيـق الكتاب 
والسـنة،  فهلُّموا يا مشعر املسلمني 
وانهلوا منها ما يشفي غليلكم ويطمئن 
قلوبكم، كي تكونوا ممن ]ررون شهر 
القيام والصيام من ظاهرة املهرجان.


